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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Z á p i s 

ze 157. jednání Rady města Strakonice 
konané 13.9. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Přítomni:    6 členů RM : 
         ing. Vondrys – starosta 
                    ing. Pavel – místostarosta 
                    pí Tomšovicová – místostarostka, 
                    členové RM: ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
          ing. Tůma 
Omluveni:  ing. Šíp 
 
 
 
Program: 
 
1. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ A.B. Svojsíka a v MŠ U Parku 
                  Usnesení č. 747/2006 
2. Smlouva o sml. budoucí darovací uzavřená mezi městem Strakonice a TJ ČZ Strakonice 

          Usnesení č. 748/2006 
3.  Prodloužení ubytování  v AD 

                 Usnesení č. 749/2006 
4. Komise pro tělesnou výchovu a sport 

          Usnesení č. 750/2006 
5. „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ – vyhodnocení veřejné zakázky  

          Usnesení č. 751/2006 
6. Rozpočtová opatření 66 –69 

          Usnesení č. 752/2006 
7. Šmidingerova knihovna:  
   A – Převod nerozděleného výsledku min. let do fondu rezervního 
   B – Posílení investičního fondu 

          Usnesení č. 753/2006 
8. SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora 

          Usnesení č. 754/2006 
9. Majetkové záležitosti 

     Usnesení č. 755/2006-836/2006 
 
 
 
Zahájení jednání 
157. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta ing. Vondrys v 15.45 hodin. Pan 
starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. Úvodem 
RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ A.B. Svojsíka a v MŠ U Parku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 747/2006 (157/3) 
I. Souhlasí 
s povolením výjimky z počtu dětí pro školní rok 2006/2007 v MŠ A.B.Svojsíka v 1., 2. a 4. 
třídě na 25 dětí a v MŠ U Parku v 1. třídě Berušky na 27 dětí za předpokladu, že zvýšení 
počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a při splnění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací uzavřená mezi Městem Strakonice a TJ ČZ 
Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 748/2006 (157/4) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací v předloženém znění  mezi 
městem Strakonice a  Tělovýchovnou jednotou ČZ Strakonice, Máchova 108, IČO 00475921 
(„Zastřešení házenkářského hřiště“) 
 
3.  Prodloužení ubytování  v AD 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 749/2006 (157/1) 
I. Souhlasí 
  a/  s prodloužením ubytování v AD paní Petry Kunové, paní Moniky Markové,  paní Moniky 
Švecové, paní Zdeny Švecové a pana Ladislava Křápa 
na dobu určitou od 1.9.2006 do 31.10.2006 
   b/ s prodloužením ubytování  v AD  pana Josefa Pitelky a p. Jaroslava Irdzy  
na dobu určitou od 1. 10. 2006  do  30. 11. 2006 
II . Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v Azylovém domě  
   a/  s paní Petrou Kunovou, paní Monikou Markovou, paní Monikou Markovou, paní  
Monikou Švecovu, paní Zdenou Švecovou a panem Ladislavem Křápem 
na dobu určitou od 1.9.2006 do 31.10.2006 
   b/  s panem Josefem Pitelkou a p. Jaroslavem Irdzou     
na dobu určitou od 1. 10. 2006  do  30. 11. 2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu  podpisem  dodatků ke smlouvám  o ubytování v Azylovém domě 
 
4. Komise pro tělesnou výchovu a sport 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 750/2006 (157/6) 
I. Bere na vědomí 
zápis z 6. jednání komise pro tělesnou výchovu a sport ze dne 5. 9. 2006.  
II. Souhlasí 
s vyplacením grantu pro tělovýchovu a sport: 
TJ ČZ Strakonice – oddíl házené 
- ve výši 5.000,- Kč na soustředění nejmenších házenkářů v rekreačním zařízení Benešova  
   Hora v termínu od 5. do 12. 8. 2006. 
HC Strakonice – 8. třída 
- ve výši 5.000,- Kč na nákup dresů. 
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HC Strakonice 
- ve výši 10.000,- Kč na pořízení multifunkčního zařízení (tiskárna, skener, kopírka). 
BK Strakonice 
- ve výši 10.000,- Kč na úhradu nájemného za tělocvičny při letní přípravě mladších dívek  
   ročníku 1992 v Březnici (19. 8. – 26. 8. 2006), při letní přípravě chlapců ročníku 1990 a   
   mladší ve Volyni (6. 8. – 13. 8. 2006) a při letní přípravě dorostenek ročníku 1988 – 1991  
   v Tachově (22. 8. – 29. 8. 2006). 
III. Souhlasí 
s vyplacením grantu pro tělovýchovu a sport BK Strakonice v případě, že do konce měsíce 
září uhradí své závazky vůči STARZ, pokud tak neučiní, budou tyto finanční prostředky 
převedeny na podporu jednorázových akcí.   
IV. Souhlasí 
s vyplacením neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč z prostředků na volnočasové aktivity  
pro Tábornický klub Podskalí Strakonice na zajištění hromadné autobusové dopravy  
při Oblastní tábornické škole ČTU pro mládež starší 15 let v termínu od 13. 8. do 27. 8. 2006 
na základně ČTU Kadov u Blatné. 
V. Souhlasí 
s převedením částky ve výši 3.000,- Kč z grantu na neinvestiční dotace jednorázových akcí. 
 
5. „Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ – vyhodnocení veřejné zakázky  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 751/2006 (157/5) 
I. Bere na vědomí 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky č. VZ50023655 
„Metropolitní síť moderního města – Strakonice.net“ 
II. Souhlasí   
s vyloučením nabídky č. 2 – tj. Společná nabídka NTS Computer, a.s., Strakonice a 
INTELEK, spol. s r.o., Brno, z důvodu nesplnění základních kvalifikačních kritérií 
III. Souhlasí   
s doporučením hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky č. VZ50023655 „Metropolitní 
síť moderního města – Strakonice.net“ uchazeči, který se ve výběrovém řízení umístil na 1. 
místě, tj. Vegacom, a.s., Šenovská 30/434, Praha – nabídková cena: 7.991.543,- Kč (vč. DPH) 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje a kanceláři tajemníka-oddělení informatiky jednat o uzavření Smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem 
 
6. Rozpočtová opatření 66 –69 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 752/2006 (157/8) 
I. Schvaluje 
RO č. 66 ve výši 250 000,- Kč 

- navýšení investičního příspěvku o 150 000,- Kč na zabezpečení knihovního fondu proti 
krádeži, 

- navýšení neinvestičního příspěvku o 100 000,- Kč na nákup nového knihovnického 
vybavení  

      do   nově rekonstruované části knihovny – půjčoven pro dospělé.  
      (vybavení v roce 2006 bude nakoupeno v celkové částce 450 tis. – viz. žádost) 

Výdaje budou kryty úroky z bankovních účtů. 
II. Ukládá 
odboru finančnímu schválené RO č. 66  provést. 
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III.  Doporu čuje ZM 
 ke schválení navýšení rozpočtu o: 
RO č. 67  ve výši  1 660 000,- Kč 
Navýšení finančních prostředků na údržbu města prováděnou prostřednictvím Technických 
služeb Strakonice s.r.o. (viz. Příloha č. 1).V příjmech bude kryto sdílenou daní z přidané 
hodnoty poukazovanou FÚ. 
RO č. 68 ve výši   600 000,- Kč 
Přesun finančních prostředků z akce „Hrad Strakonice – infrastruktura cest. ruchu“ na akci 
„Údržba hradu“ (viz. Příloha č. 2). 
RO č. 69 ve výši   17 483 500,- Kč 
Navýšení prostředků v příjmech i výdajích na výši skutečně vypočítané daně z příjmů 
právnických osob za obec. Schválený rozpočet činil 30 mil. Kč, skutečně vypočítaná daň 
z příjmu za rok 2005 činí 
47,49 mil. Kč. 
IV. Ukládá: 
odboru finančnímu  RO č.  67 - 69  předložit ke schválení nejbližšímu ZM. 
 
7. Šmidingerova knihovna:  
   A – Převod nerozděleného výsledku minulých let do fondu  rezervního 
   B – Posílení investičního fondu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 753/2006 (157/8) 
I.  Schvaluje    
A/  Převod nerozděleného hospodářského výsledku minulých let  ve výši 96 046,35 Kč do 
fondu rezervního 
Pracovnicemi oddělení kontroly MěÚ Strakonice bylo zjištěno, že při převodu z rozpočtové  
organizace na příspěvkovou organizaci dřívější zřizovatel, tj. OÚ Strakonice, neschválil HV 
za r. 2001 a neurčil jeho použití. K datu 31.3.2006 je vykazován nerozdělený HV ve výši      
96 046,35 Kč. Šmidingerova knihovna žádá o odsouhlasení převodu hospodářského výsledku 
na   účet rezervního fondu. 
B/  Převod částky 115 tis. Kč z fondu rezervního do  investičního   
Po provedení výše uvedeného přídělu do fondu rezervního bude v tomto fondu 197 tis. Kč. 
Tento fond lze použít se souhlasem zřizovatele i na pořízení investic. Ředitelka organizace 
proto žádá o  převod částky 115 tis. Kč na částečné krytí dále uvedené investice. 
 
8. SK Strakonice 1908 – žádost o bezplatný pronájem části Beranova dvora 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 754/2006 (157/9) 
I. Souhlasí 
s bezplatným pronájmem části Beranova dvora fotbalovému klubu SK Strakonice 1908 a to 
ve dnech 30.9. a 1.10.2006 za účelem zajištění parkování v době Václavské pouti.  
 
9. Majetkové záležitosti  

1) Dodatek č.1    ke smlouvě o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1371/32 v k.ú. 
Strakonice (lokalita Jezárky). 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 755/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením  dodatku č. 1 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ke smlouvě ze dne 30.5.1997 (bezúplatný převod pozemku parc.č. 1371/32 
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v k.ú. Strakonice) týkající se změny čl. V. smlouvy – dosavadní znění se nahrazuje tímto 
zněním: 
V případě, že město Strakonice po dobu deseti let od uskutečnění převodu původní 
nemovitosti tj od  2.9.1997 - nemovitosti  p.č. 1371/51 o výměře 664 m2, st. 4068 o výměře 
146 m2,  1371/52 o výměře 796 m2, 1371/53 o výměře 648 m2, st. 4096 o výměře 187 m2  a 
1371/107 o výměře 968 m2 v  k.ú Strakonice, obec Strakonice, zapsané na LV č. 1 u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště  Strakonice nevyužije k  
výstavbě domova důchodců nebo bytové výstavbě, ale naloží s  touto parcelou jinak, pak se 
zavazuje, že 75% ceny zjištěné v  době převodu, tj. 2.683.163,-Kč (slovy: 
dvamilionyšestsetosmdesáttřitisícstošedesáttři   korun českých) převede do státního rozpočtu. 

2) Dodatek č.1    ke smlouvě o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1371/1 v k.ú. 
Strakonice (lokalita Jezárky). 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 756/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením  dodatku č. 1 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ke smlouvě ze dne 4.11.1997 (bezúplatný převod pozemku parc.č. 1371/1 v k.ú. 
Strakonice) týkající se změny čl. V. smlouvy  - dosavadní znění čl. V. se nahrazuje tímto 
zněním: 
V případě, že město Strakonice po dobu deseti let od uskutečnění převodu původní 
nemovitosti tj od 29.12.1997 -  nemovitosti  p.č. 1371/1 o výměře 61 515 m2, 1371/47 o 
výměře 786 m2, 1371/48 o výměře 519 m2,  st.  4076 o výměře 251 m2, 1371/49 o výměře 
828 m2, 1371/50 o výměře 799 m2, 1371/72 o výměře 290 m2, 1371/73 o výměře 614 m2, 
1371/74 o výměře 668 m2, 1371/75 o výměře 650 m2, 1371/76 o výměře 631 m2, 1371/77 o 
výměře 613 m2, 1371/78 o výměře 595 m2, 1371/79 o výměře 576 m2, 1371/80 o výměře 557 
m2, 1371/81 o výměře 570 m2, 1371/82 o výměře 692 m2, 1371/83 o výměře 692 m2, 1371/84 
o výměře 809 m2, 1371/86 o výměře 926 m2, 1371/87 o výměře 685 m2, st. 4092 o výměře 
139 m2, 1371/88 o výměře 891 m2, 1371/89 o výměře 904 m2, 1371/90 o výměře 893 m2, 
1371/91 o výměře 901 m2, 1371/92 o výměře 955 m2, 1371/93 o výměře 1011 m2, 1371/94 o 
výměře 1041 m2, 1371/95 o výměře 1014 m2, 1371/96 o výměře 1039 m2, 1371/97 o výměře 
467 m2, 1371/98 o výměře 781 m2, 1371/99 o výměře 677 m2, st.  4079 o výměře 110 m2, 
1371/100 o výměře 904 m2, st. 4088 o výměře 186 m2, 1371/101 o výměře 1135 m2, 
1371/102 o výměře 1036 m2, 1371/103 o výměře 784 m2, st. 4063 o výměře 182 m2, 
1371/104 o výměře 1170 m2, 1371/105 o výměře 967 m2, 1371/106 o výměře 989 m2, 
1371/107 o výměře 968 m2, 1371/108 o výměře 1m2,  1371/112 o výměře 15 750 m2 v k.ú 
Strakonice, obec Strakonice zapsané na LV č. 1  Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice, jako ostatní plocha  - nevyužije k bytové výstavbě, ale 
naloží s touto parcelou jinak, pak se zavazuje, že 75% ceny zjištěné v době převodu, tj. 14.105 
925,-Kč (slovy:čtrnáctmilionůstopěttisícdevětsetdvacetpět korun českých) převede do státního 
rozpočtu. 
 
3) E.ON Česká republika, a.s.  Lannova 16, České Budějovice 370 49 žádost o směnu 
pozemků u provozní správy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 757/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
trvat na znění usnesení č. 937/ZM/2006. 
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4) Pozemkový fond ČR – souhlasné prohlášení ohledně pozemků parc.č. 746/19 a 
parc.č.746/1 v k.ú. Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 758/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s uzavřením souhlasného prohlášení s Pozemkovým fondem ČR, týkající se převodu 
pozemků parc.č. 746/19 o výměře 951 m2 a parc.č.746/1 o výměře 1403 m2 v k.ú. Strakonice.  
II. Pověřuje 
starostu města podpisem souhlasného prohlášení.     
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
           
5) Josef Zíka, Helena Zíková, Strakonice – opětovná žádost o směnu pozemků  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 759/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
trvat na znění usnesení ZM č. 735/ZM/2005.       

 
6) ČR – Krajská veterinární správa - výkup části pozemku parc.č. 864/1 v k.ú. 
Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 760/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s bezúplatným převodem části pozemku parc.č. 864/1 o výměře cca 1520 m2  v k.ú. 
Strakonice z ČR – Krajská veterinární správa na město Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy        
   
7) Výkup pozemků parc.č. 1277/7, parc.č. 1277/21 a parc.č. 1277/22 v k.ú. Dražejov u 
Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 761/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s výkupem pozemků parc.č. 1277/7, parc.č. 1277/21 a parc.č. 1277/22, vše  v k.ú. 
Dražejov u Strakonic v souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka a chodník Podskalí“ a 
„Kanalizace a vodovod Podskalí “, a to za cenu: pod stávající komunikací za 150,-Kč/m 2 a 
ostatní za 50,-Kč/m 2 .  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
HLASOVÁNO: pro 6 – schváleno 
          
8) VYŘAZENÍ MAJETKU S PO ŘIZOVACÍ CENOU VYŠŠÍ NEŽ 20.000,- Kč  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 762/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyřazením níže uvedeného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč:  
MÚ Strakonice: 
- kopírovací stroj NP 6112 – poř. cena 32.208,- Kč, r.poř. 1999 
- PC Cel 466 MHz 192 MB 4,3 GB Win 98 – poř. cena 24.114,93 Kč, r.poř. 2000 
- PC Cel 466 MHz 192 MB 4,3 GB Win 98 – poř. cena 31.097,80 Kč, r.poř. 2000 
- PC PEN 75 MHz 48 MB 1,2 GB Win 95 – poř. cena 31.604,76 Kč, r.poř. 1996 
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- PC PEN 200 MHz 32 MB 1,2 GB Win 95 – poř. cena 39.490,- Kč, r.poř. 1998 
- PC PEN 200 MHz 64  MB 1,0 GB Win 95 – poř. cena 39.490,- Kč, r.poř. 1997 
- kopírovací stroj UTAX C 307 – poř. cena 170.976,90 Kč, r.poř. 1998 
výše uvedené zařízení  je dle doložených  posudků nefunkční, neopravitelné. 
                                                                       
9) Manž. Ročkovi, Strakonice – žádost o dodatečné odkoupení b.j. č. 3 v domě č.p. 287 
ul. P. Bezruče 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 763/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytu č. 3 v domě č.p. 287 v ul. P. Bezruče, Strakonice I manž. 
Ročkovým (nájemcům bytu) za cenu stanovenou znaleckým posudkem v souladu s usnesením 
č. 626/ZM/2005, která činí 680.030,- Kč. Kupující hradí rovněž náklady za znalecký posudek 
ve výši 2.850,- Kč (znalecký posudek uhrazen)  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
10) Marek Uhlíř, Strakonice – žádost o udělení výjimky na odkoupení bytu po termínu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 764/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s  prodejem bytové jednotky č.  4 v domě č. p. 1230, ul. Kosmonautů za původně 
stanovenou cenu v souladu s usnesením č. 531/ZM/2004 panu Markovi a p. Michalovi 
Uhlířovým, Strakonice. 

 
11) Prodej bytových jednotek v domě č.p. 1222, ul. Spojařů, Strakonice- vyhlášení 
záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 765/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej bytových jednotek v domě č.p. 1222 ul. Spojařů ve 
Strakonicích I.  

 
12) Jarmila Šmídová, Strakonice – žádost o odkoupení bytu do osobního vlastnictví 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 766/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytu č. 3 v domě čp. 776 v ul. Mírová, Strakonice I, pí Jarmile Šmídové 
(nájemkyni bytu) za cenu 669.000,- Kupující hradí rovněž náklady za znalecký posudek. 
Prodejem bytové jednotky se v plném rozsahu ruší závazky dohodnuté ve smlouvě o smlouvě 
budoucí o zrušení věcného břemene a zároveň ve smlouvě o zrušení věcného břemene 
uzavřené mezi městem Strakonice a pí Jarmilou Šmídovou. Současně pověřuje starostu 
podpisem předmětné smlouvy. 
 
13) Vyhodnocení nabídek na přímý prodej b.j. č. 1/448 , ul. Luční, Strakonice I – 3+1, o 
výměře 80,20 m2    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 767/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s prodejem b.j.1/448 v domě č.p. 448 v ul. Luční včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku manž. Pavlíně a Martinovi Pavlíčkovými, StrakoniceII, 
za  cenu  951.000,-Kč. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem kupní smlouvy. 
 
14a) Václav Svoboda, Michaela Svobodová, Strakonice  
14b) Josef Zíka, Jorosalva Zíková, Strakonice 
14c) Václav Kopáček, Lenka Kopáčková,  Strakonice 
14d) Jiří Brabec, Radmila Brabcová,  Strakonice 
žádost o prodej části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 768/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s  prodejem části pozemku p.č. 591/4 v k.ú. Přední Ptákovice o výměře cca 24 m2  
- Václavu Svobodovi, Michaele Svobodové, Strakonice  
- Josefu Zíkovi, Jaroslavě Zíkové, Strakonice 
- Václavu Kopáčkovi, Lence Kopáčkové, Strakonice 
- Jiřímu Brabcovi, Radmile Brabcové, Strakonice, 
za cenu 250,- Kč/m2 .  
II.  Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy.  

           
15) Miloslav a Eva Hoštičkovi, Chrašťovice– žádost o prodej pozemku – vyhlášení 
záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 769/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. st. 800/2 v k.ú. Strakonice – 
bývalý areál SÚS, z důvodu možného budoucího využití celého areálu.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 

          
16) Jakub Jeništa, Strakonice – žádost o prodej pozemku – vyhlášení záměru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 770/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 537/12 v k.ú. Strakonice – areál 
školy ZŠ Čelakovského z důvodu, že se jedná o areál základní školy.  
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku 

         
17) Václav Janouš, Alena Janoušová, Strakonice – prodej pozemku – žádost o 
přehodnocení  ceny za prodej  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 771/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit se snížením kupní ceny za  prodeje  celého pozemku p.č. 1228/5 v k.ú. Dražejov u 
Strakonic o výměře 205 m2  manželům Václavu a Aleně Janoušovým, Strakonice a manželům 
Janu a Růženě Slavíčkovým, Nový Dražejov, Strakonice. 
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18) Obecní úřad Droužetice – žádost o převod majetku – pozemků – souhlasné 
prohlášení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 772/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit sepsáním souhlasného prohlášení, týkající se pozemku p.č. 1372 o výměře 7078 m2  
a 1341 o výměře 703 m2   v k.ú. Dražejov u Strakonic, jež jsou nyní zapsány na listu 
vlastnictví pro město Strakonice, ale historickým vlastníkem pozemků je obec Droužetice.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.  
 
19) Daniel Matoušek, Strakonice – odstoupení od smlouvy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 773/2006 (157/7a) 
I. Doporučuje  ZM 
vzít na vědomí odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pana Daniela Matouška, 
Strakonice a  vrácení kupní ceny ve výši 520.000,- Kč.  
 
20) Prodej pozemků v lokalitě Pod Hvězdou 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 774/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM  
souhlasit vzhledem k cenové nabídce společnosti GRÉGR INVEST  spol. s r.o., Velké nám 
116, Písek s prodejem části pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Strakonice za cenovou nabídku 500,-
Kč/m 2 za účelem výstavby bytového domu.  
I. Doporučuje ZM  
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 46/6 v k.ú. Strakonice společnosti GRÉGR INVEST  
spol. s r.o., Velké nám 116, Písek za cenu 800,-Kč/m 2  za účelem výstavby bytového domu. 
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy  
  
21) Prof. MUDr. Alois Martan DrSc, Praha2 v zastoupení Mgr. Vladimíra Mourka –
žádost o prodej části pozemku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 775/2006 (157/7a) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 37/4 v k.ú. Strakonice, a to z důvodu možného 
dalšího využití daného území   
II. Doporu čuje ZM 
souhlasit s vyřazením žadatele z evidence o prodej pozemku.  
 
22) Prodej bytových jednotek v domech jednotlivým nájemcům. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 776/2006 (157/7b) 
I. Doporučuje ZM 
souhlasit s prodejem bytových jednotek níže uvedeným nájemcům těchto bytových jednotek 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, dle zákona  č. 
72/1994, v platném znění (zákon o vlastnictví bytů) za cenu stanovenou v souladu s platnými 
Zásadami prodeje bytů.  
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stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Eva Vyšatová 

Miloslav Vyšata 
2+1 62,20 

2 Věroslava Želivská 2+1 59,40 
3 Milada Hrubcová 2+1 59,70 
4 Helena Pintýřová 

Václav Pintýř 
2+1 59,50 

5 Jarmila Zelenková 2+1 59,50 
6 Věra Tomanová 2+1 59,60 
7 Luboš Velek 1+0 33,20 
8 Jana Zádrapová 1+0 29,10 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Hanuš Chodl 

Mirka Chodlová 
3+1 75,50 

2 Věra Laiblová 2+1 57,80 
3 Karel Soukup 

Helena Soukupová 
2+1 57,80 

4 Michaela Čermáková 3+1 72,40 
5 Marie Pelouchová 2+1 58,80 
6 Josef Milčic 

Dáša Milčicová 
2+1 59,00 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Michal Boukalík 

Lenka Boukalíková 
3+1 72,80 

2 Jiřina Zelinková 2+1 59,40 
3 Václav Brejcha 

Helena Brejchová 
2+1 60,80 

4 Marie Vacíková 3+1 71,60 
5 Anna Krejčíková 2+1 59,50 
6 Václav Mařík 

Božena Maříková 
2+1 59,50 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
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č.b.j nájemce velikost podlahová 
plocha v m2 

1 Karel Seknička 
Anna Sekničková 

2+1 57,50 

2 Zdeňka Vaněčková 2+1 57,80 
3 Jiří Babka 2+1 57,80 
4 Jana Zábranská 

Josef Zábranský 
2+1 57,50 

5 Anna Vrhelová 2+1 57,80 
6 Josef Zámečník 

Růžena Zámečníková 
2+1 57,80 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Vladimír Bažata 

Emilie Bažatová 
1+1 47,55 

2 Ing. Daniela Kramlová 2+0 40,05 
3 Zdeňka Hollarová 1+1 46,10 
4 Jaroslav Polák 

Anna Poláková 
2+1 71,20 

 
5 Josef Petřík 

Eva Petříková 
1+0 23,20 

6 Věra Tošnerová 2+1 54,60 
7 Miroslav Brož 

Drahomíra Brožová 
2+1 63,50 

8 Jiří Poláček 1+0 23,20 
9 Jiří Štětka 

Olga Štětková 
2+1 66,63 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Jiří Fleissig 2+1 62,30 
2 František Mikeš 

Marie Mikešová 
1+1 52,30 

3 Josef Vlček 
Anna Vlčková 

2+1 60,50 

4 Naděžda Stejskalová 2+1 61,80 
5 Josef Trojan 

Marie Trojanová 
2+1 60,40 

6 Jana Kutrová 2+1 57,80 
 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
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Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Cecilie Košťálová 1+1 52,00 
2 Karel Roubín 

Jana Roubínová 
2+1 52,50 

3 Jaroslav Holeček 2+1 58,20 
4 Božena Mičková 2+1 51,60 
5 Karel Holman 2+1 58,30 
6 Karel Šťastný 

Zdena Šťastná 
2+1 52,60 

 
stav. parcela č. 489 o výměře 321 m2 a stav. parc. č. 70 o výměře 985 m2 v k.ú. Nové 
Strakonice 
Cena za m2 podlahové plochy : 2.790,-Kč 
č.b.j nájemce velikost podlahová 

plocha v m2 
1 Jana Schmittová 1+1 49,00 
2 Jaroslav Frčka 

Milena Frčková 
2+1 57,10 

3 Rudolf Janeček 
Zdeňka Janečková 

2+1 58,30 

4 Marie Balcarová 2+1 56,90 
5 Marie Uhlíková 2+1 59,90 
6 Květuše Hrdličková 2+1 58,30 

 
23) FRUTEK spol. s r.o., Písecká 1115, Strakonice, Gerhard Kerschbaummayr – 
vyhlášení záměru a směna 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 777/2006 (157/7b) 
I. Doporučuje ZM  
v souvislosti s realizací akce „ Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace sídl. 1. máje“. 
souhlasit s vyhlášením záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice p.č. 864/8 
o výměře 168 m2 , 865/3 o výměře 160 m2 , 1291/2 o výměře 97 m2 , vše v k.ú. Strakonice, za 
část pozemku  p.č. 865/5  o výměře 1353 m2 v k.ú. Strakonice. 
II. Doporu čuje ZM  
souhlasit s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků parc. č. 864/8 o výměře 168 m2, 
865/3 o výměře 160 m2, 1291/2 o výměře 97 m2,  vše v k. ú. Strakonice ve vlastnictví města 
Strakonice, za část pozemku parc. č. 865/5 o výměře 1353 m2  v k.ú. Strakonice ve vlastnictví 
firmy Frutek s.r.o.,  a to po uplynutí zákonem stanovené lhůty a v případě, že se nepřihlásí 
jiný zájemce. Rozdíl ve směňovaných výměrách bude řešen doplatkem ceny ve výši 150,- Kč 
za m², který uhradí město Strakonice. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné směnné smlouvy. 

 
24) Prodej části pozemku p. č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice – náhrada  unesení ZM číslo 
420/ZM/2004 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 778/2006 (157/7b) 
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I. Doporučuje ZM 
souhlasit nahradit původní usnesení 420/ZM/2004 ze dne 16.6.2004 novým usnesením takto: 
vzhledem k výši nabídnuté ceny a vlastním stavebním kapacitám, kterými může firma 
garantovat výstavbu, souhlasí s prodejem   

- části pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 325m2   přesná výměra 
bude určena na základě geometrického plánu 

- s prodejem pozemku p.č. 679/20 v k.ú. Nové Strakonice – původně též pozemek p.č. 
679/2 v k.ú. Nové Strakonice – o výměře 162 m2  . Pozemek je v současné době řešen 
usnesením ZM číslo 868/ZM/2006, týkající se jeho výkupu. 

- s prodejem části pozemku p.č. 679/21 v k.ú. Nové Strakonice – původně též pozemek 
p.č. 679/2 v k.ú. Nové Strakonice – o výměře cca 170 m2  (přesná výměra bude určena 
na základě geometrického plánu) . Pozemek je v současné době řešen usnesením ZM 
číslo 701/ZM/2005, týkající se jeho bezúplatného převodu od Okresního bytového 
podniku s.p. v likvidaci.   

firmě  ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, za cenu 1.600,-Kč/m2 .  Za podmínek: 
- Zahájení výstavby do 2 let od  vyřešení majetkových vztahů (p.č. 679/20 a p.č. 679/21 

v k.ú. Nové Strakonice) 
- Lhůta výstavby maximálně 2 roky 
- Splatnost kupní ceny bude do 1 měsíce od doručení výzvy k úhradě. Tato výzva bude 

učiněna po vyřešení majetkových vztahů v dané lokalitě (p.č. 679/20 a p.č. 679/21 
v k.ú. Nové Strakonice), to je převedení pozemků do majetku města 

Přesné výměry pozemků budou určeny na základě geometrického plánu.  
Prodej pozemku bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
25) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava opevnění – bašta a ohradní zeď, 
Rennerovy sady Strakonice“  
Rada města po projednání 
Usnesení č.779/2006 (157/7c) 
I. Souhlasí 
s vyhodnocením výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava opevnění – bašta a ohradní 
zeď, Rennerovy sady Strakonice“. 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou Stavební společnost H + T, spol. s r.o., 
Komenského 373, 386 01 Strakonice na zhotovení stavby „Oprava opevnění – bašta a ohradní 
zeď, Rennerovy sady Strakonice“, za cenu 1.473.198,- Kč včetně DPH, s termínem dokončení 
30.11.2006. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy.      

             
26) Olga Demetrová, Strakonice – žádost o přidělení bytu v Budovatelské ulici 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 780/2006 (157/7) 
Nesouhlasí  
s přidělením bytové jednotky v č.p. 614, ul. Budovatelská ve Strakonicích paní Olze 
Demetrové, Strakonice. 
 
27) Jana Kvasničková, Strakonice – žádost o přidělení bytu bývalému manželovi p. 
Václavu Kvasničkovi 
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 781/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí  
žádost pí Jany Kvasničkové, týkající se přidělení bytu bývalému manželovi p. Václavu 
Kvasničkovi.  
 
28) Helena Pušková, Matěj Murgoš, Strakonice – žádost o přidělení většího bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 782/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
s přidělením bytové jednotky č. 15 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, Strakonice I o velikosti 
1+1 (výměra bytu činí 37,10m2) paní Heleně Puškové a p. Matěji Murgošovi, oba bytem 
Strakonice.  
 
29) Michaela Řezníková – žádost o výjimku při přidělení tzv. startovací bytové jednotky 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 783/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí  
žádost pí Michaely Řezníkové, týkající se udělení výjimky při přidělování tzv. startovacích 
bytů a o přidělení tzv. startovací bytové jednotky v ul. Stavbařů.  
 
30) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+0, č.b. 014 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 784/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 014, v domě č.p. 204, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s p. Michalem a pí Hanou Hacklovými, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
31) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+1, č.b. 013 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice 
32) Markéta Kovářová, Strakonice – žádost o výměnu startovacího bytu za větší 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 785/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu tzv. startovací bytové jednotky o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 
013, ve 3. podlaží domu č.p. 204/II Strakonice, ul. Stavbařů  s pí Markétou Kovářovou, II. 
Ukládá  
majetkovému odboru uzavřít s jmenovanou „Dohodu o ukončení účinnosti nájemní smlouvy“ 
na b.j. 1+0, č.b. 007 , ul. Stavbařů č.p. 205 a „Smlouvu o nájmu tzv. startovacího bytu“ na b.j. 
1+1, č.b. 013, ul. Stavbařů č.p. 204 a pověřuje starostu jejich podpisem.  
 
33) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+0, č.b. 007 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 786/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (29,80 m2), č.b. 007, v domě č.p. 205, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s pí Andreou Cinádrovou,  bytem Truskovice, Vodňany. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
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34) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+1, č.b. 011 v domě č.p. 204 ul. Stavbařů, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 787/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 011, v domě č.p. 204, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s manž. Hanou a Ing. Markem Švíkovými, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
35) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+1, č.b. 006 v domě č.p. 205 ul. Stavbařů, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 788/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 006, v domě č.p. 205, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s pí Ivanou Homrovou, Droužetice  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
36) Uvolněná tzv. st. b.j. 1+1, č.b. 011 v domě č.p. 206 ul. Stavbařů, Strakonice II 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 789/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (56,20 m2), č.b. 011, v domě č.p. 206, ul. 
Stavbařů, Strakonice II s pí Lucií Bezuchovou, Katovice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
37)   Stanovení užšího seznamu uchazečů o nájem bytových jednotek do 50m2 

Rada města po projednání 
Usnesení č. 790/2006 (157/7) 
I. Schvaluje  
níže uvedený seznam uchazečů o nájem bytu do 50 m2 (sestávající z bodů:  a, b) 
a) uchazeči převedeni z předchozího seznamu (RM usn.č. 407/2006):   
- Demetrová(Žáčková) Martina, vdaná, 3 děti (4osoby) 
- Wolfová Miluše, svobodná, 1 dítě (2 osoby) 
b)  zařazení uchazeči:  
- Šímová Helena, Přešťovice, rozv., 1 dítě (2 osoby) 
- Kunová Petra, Strakonice, svobodná, 2 děti (3 osoby) 
- Siváková Eva, Strakonice, vdaná, 1 dítě (3 osoby) 
- Tótová Ilona, Strakonice, svobodná, 2 děti (3 osoby) 
- Beáta Grundzová, Strakonice, rozvedená, 2 děti (3 osoby) 
- Beneš Petr, Strakonice, rozvedený, 1 dítě (2 osoby) 
- Dupák Martin, Strakonice, svobodný (1 osoba) 
- Kloučková Petra, Strakonice, svobodná, 1 dítě (2 osoby) 
 
38)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 001 v domě č.p. 73, ul. Bezděkovská, StrakoniceII 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 791/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (43,70 m2), č.b. 001, v domě č.p. 73, ul. 
Bezděkovská, Strakonice II s pí Helenou Šímovou, bytem Přešťovice  
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
39)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 009 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, StrakoniceI 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 792/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,10 m2), č.b. 009, v domě č.p. 614, ul. 
Bezděkovská, Strakonice I s pí Petrou Kunovou,  Strakonice II. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
40)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 017 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, StrakoniceI  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 793/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č.b. 017, v 2. podlaží domu č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice I, s pí Evou Sivákovou, Strakonice. V případě nezájmu pí Sivákové 
o uzavření smlouvy o nájmu bytu, RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s pí 
Beatou Grundzovou, Strakonice. 
II. Pověřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy  
 
41)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 015 v domě č.p. 614, ul. Budovatelská, StrakoniceI 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 794/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (37,10 m2), č.b. 015, v domě č.p. 614, ul. 
Budovatelská, Strakonice I s pí Ilonou Tótovou, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
42)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. B13 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 795/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (40,88 m2), č.b. B13, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s p. Petrem Benešem, Strakonice 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
43)Uvolněná b.j. 1+0, č.b. A28 v domě č.p. 805, ul. Zvolenská, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 796/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+0 (41,99 m2), č.b. A28, v domě č.p. 805, ul. 
Zvolenská, Strakonice I s p. Milanem Dupákem, Strakonice. 
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II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
44) Obsazení 2 bezbariérově upravitelných bytových jednotek v bytovém domě 12 
Jezárky - č.p. 1391 ul. Leknínová, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 797/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bezbariérově upravitelných bytové jednotky (2+0/2) s těmito 
uchazeči: 
č.b.   
04  2+0  52,39 m2 + balkon 5,11 m2 – p. Václav Horký, Str.I 
12 2+0  52,24 m2 + balkon 5,11 m2–  pí Věra Potužníková, Str.I 
 
45) Obsazování uvolněných bytových jednotek vybudovaných s pomocí státní dotace 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 798/2006 (157/7) 
I. Souhlasí  
s doplněním usnesení RM č 234/1999 ze dne 26.5.1999 o následující: 
a) Souhlasí 
 s přidělením b.j. vybudované s pomocí státní dotace bez ohledu na výměru bytu  žadateli na 
základě návrhu  bytové komise s tím, že za byt bude uhrazena částka dle původní „Smlouvy o 
výstavbě se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o nájmu bytu a o uzavření budoucí 
smlouvy darovací “. V případě, že původní nájemce nehradil nájem, v němž byla zahrnuta i 
splátka městu Strakonice a byla mu dána výpověď ze strany města Strakonice, bude k ceně 
b.j. připočtena poměrná částka z 200.000,-Kč za dobu nájmu předchozího nájemce.  
b) Souhlasí 
s přidělením b.j. vybudované s pomocí státní dotace bez ohledu na výměru bytu v případě, že 
k bytu bude jenom nájemní vztah (byt nebude převeden do vlastnictví) rovněž na základě 
návrhu bytové komise.  

           
46)Uvolněná b.j. 1+2, č.b. 007 v domě č.p. 811, ul. Zahradní, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 799/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+2 (57,82 m2), č.b. 007, v domě č.p. 811, ul. 
Zahradní, Strakonice I s pí Miluší Wolfovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
 
47)Uvolněná b.j. 1+1, č.b. 008 v domě č.p. 809, ul. Zahradní, Strakonice I 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 800/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1 (53,14 m2), č.b. 008, v domě č.p. 809, ul. 
Zahradní, Strakonice I s pí Petrou Kloučkovou, Strakonice. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy 
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48) Cecilie Košťálová, Strakonice II– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 801/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována  pí Cecilie Košťálová. 
 
49) Anna Vrhelová, Strakonice II– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 802/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Anna Vrhelová. 
 
50) Miroslava Mrázová, Strakonice II– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 803/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Miroslava Mrázová. 
 
51) Věra Krumlová, Strakonice I– oznámení o zániku společného nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 804/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí 
informaci o zániku společného nájmu bytu s tím, že jako výlučný nájemce bytu je nadále 
evidována pí Věra Krumlová. 
 
52) Petra Chodová, Strakonice II– žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 805/2006 (157/7) 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Petře Chodové, Strakonice II, k b.j. o vel. 3+1, č.b. 
014 ve 3. patře po Ing. Karlu Chodovi. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
53) Ing. Eliška Javorská, Strakonice I – žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 806/2006 (157/7) 
I. Potvrzuje 
splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Elišce Javorské, Strakonice I, k b.j. o vel. 2+1, č.b. 
002 v přízemí po pí Libuši Bicanové. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
54) Pavel Zimanzl,  Strakonice II– žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 807/2006 (157/7) 
I. Potvrzuje 
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splnění podmínek pro přechod nájmu bytu Pavlu Zimanzlovi, Strakonice II, k b.j. o vel. 3+1, 
č.b. 007 ve 2. patře po p. Petru Zimanzlovi. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru vydat příslušné osvědčení potvrzující přechod nájmu bytu 
 
55) Milan Vaněček, t.č. věznice Příbram – žádost o prodloužení doby podnájmu pro p. 
Michala Siváka 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 808/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s prodloužením podnájmu b.j. č. 004 v domě č.p. 613, ul. Budovatelská nájemce Milana 
Vaněčka  pro  Michala Siváka, (3 osoby) a to do 6.3.2007 s tím, že podnájem byl schválen na 
dobu určitou a skončí uplynutím této doby. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo 
na náhradní byt ani podnájem (v  souladu s ust. § 719 oz.,. ) 
II. Ukládá 
odboru majetkovému, sdělit souhlas s podnájmem žadateli. 
 
56) Anna Tvrdková, Strakonice – žádost o snížení nájmu v bytě  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 809/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
se snížením ceny z nájmu  v b.j. č. 12, ul. Velké náměstí 47, Strakonice, pí Anně Tvrdkové 
 
57) Pronájem objektu Otavská 272 v Novém Dražejově 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 810/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí  
s odprodejem objektu Otavská 272 v Novém Dražejově žadateli spol. Bohemia Jih s.r.o., 
Mutěnice 56, Strakonice, vzhledem k tomu, že nebyl zveřejněn záměr na prodej objektu, ale 
pouze na pronájem objektu 
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem objektu Otavská 272, Nový Dražejov, jedná se o NP o 
výměře 240 m2, pronájem za účelem provozování restaurace, nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu 20 let, nový nájemce bude povinen zajistit provedení potřebných úprav v objektu a 
jeho rekolaudaci k účelu, pro který budou NP využívány.  

         
58) Pronájem vývěsek v průjezdu před I. hradním nádvořím  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 811/2006 (157/7) 
I. Souhlasí  
s pronájmem vývěsek, které budou umístěny v průjezdu před I. hradním nádvořím objektu 
Zámku čp. 1 ve Strakonicích následujícím žadatelům:  
- Muzeum středního Pootaví Strakonice – pronájem 1 vývěsky za nájemné ve výši 2.000,- 
Kč/ročně   
- CIAO, cestovní kancelář Strakonice: pronájem 1 vývěsky za nájemné ve výši 2.000,- 
Kč/ročně   
- Šmidingerova knihovna Strakonice: pronájem 1 vývěsky za nájemné ve výši 2.000,- 
Kč/ročně 
- Antikvariát Strakonice a maltézský řád Strakonice:  pronájem 1 vývěsky za nájemné ve výši 
2.000,- Kč/ročně. 
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Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Souhlasí  
se zveřejněním záměru na pronájem 1 vývěsky o rozměrech 1x1,40 m, která bude umístěna 
v průjezdu před I. hradním nádvořím objektu Zámku čp. 1, v případě, že zájemce o pronájem 
p. Fibich nepřistoupí na nájemné z vývěsky ve výši 2.000,- Kč/rok.   
III. Pov ěřuje  
starostu podpisem předmětné smlouvy. 
  
59) Pronájem nebytového prostoru v objektu Poděbradova 772 ve Strakonicích  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 812/2006 (157/7) 
I. Bere na vědomí  
informaci, týkající se pronájmu nebytových prostorů v objektu čp. 772 Poděbradova ve 
Strakonicích.  
 
60) Žádost s.r.o. Atelier T-plan  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 813/2006 (157/7) 
I. Souhlasí  
se zařazením nemovitosti  p.č. 389/2 k.ú. Strakonice (objekt Na Ostrově 131), která  je 
v majetku města Strakonice do databáze, která bude výstupem Vyhledávací studie pro 
lokalizaci brownfields, realizované Jihočeským krajem ve spolupráci s Agenturou 
CZECHINVEST 

          
61) Žádost Muzea středního Pootaví Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 814/2006 (157/7) 
I. Souhlasí  
s pronájmem nebytových prostorů Zámecké galerie v objektu Zámku čp. 1 ve Strakonicích, 
jejichž nájemcem je Muzeum středního Pootaví Strakonice, třetí osobě a sice cestovní 
kanceláři CIAO Strakonice, po dobu rekonstrukce prostorů v uvedeném objektu, užívaných 
CK CIAO Strakonice.  
 
62) Pronájem garážového stání v bytovém domě Leknínová 1391 ve Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 815/2006 (157/7) 
I. Souhlasí  
s pronájmem 1 garážového stání v bytovém domě Leknínová 1391, Strakonice následující 
žadatelce za uvedených podmínek: 
- Ing. Lenka Blahoutová, bytem Strakonice, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  
II. Pověřuje  
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
63) Žádost o zřízení nájezdu pro invalidní vozíky u zadního vchodu do bytového domu 
č.p. 280 v ul. Tržní ve Strakonicích 
Žadatel : Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, 386 11 Strakonice (vlastník 
domu) 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 816/2006 (157/7) 
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I. Souhlasí 
s realizací nájezdu pro invalidní vozíky u zadního vchodu do bytového domu č.p. 280 v ul. 
Tržní ve Strakonicích na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 97/9 v k.ú. Strakonice na 
náklady žadatele.  

        
64) Žádost o zrušení chodníku a umožnění stání vozidel před ZUŠ v ulici Kochana 
z Prachové 
Žadatel : Základní umělecká škola Strakonice, Kochana z Prachové 263, Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 817/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
se zrušením části chodníku na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 1608 k.ú. Strakonice 
a s umožněním stání vozidel na tomto místě, před budovou ZUŠ v ul. Kochana z Prachové 
263, Strakonice 

          
65) Žádost o povolení sjezdu z  komunikace Otavská p.č. dle KN 1336/1 v majetku 
Česká republika,  přes pozemek p.č. dle KN 1269/60 v majetku města Strakonice na 
pozemek žadatele p.č. dle KN 1269/32 vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic z důvodu 
uvažované výstavby novostavby rodinného domu na pozemku p.č. dle KN 1269/32 vše  
v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Žadatel: Miloslav Mareš,  386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 818/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z  komunikace Otavská p.č. dle KN 1336/1 v majetku Česká republika 
přes pozemek p.č. dle KN 1269/60 v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle 
KN 1269/32 vše  v k.ú. Dražejov u Strakonic.  
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
66) Žádost o povolení přejezdu, pozemků p.č. dle KN 191/5 a p.č. dle KN 191/8 vše v k.ú. 
Přední Ptákovice v majetku města Strakonice, po stávající vyštěrkované cestě z důvodu 
umožnění přístupu na pozemek p.č. dle KN st. 18, v k.ú. Přední Ptákovice ve vlastnictví 
žadatele. 
Žadatel: Božena Mrázová,  386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 819/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením přejezdu pozemků p.č. dle KN 191/5 a p.č. dle KN 191/8 vše v k.ú. Přední 
Ptákovice v majetku města Strakonice za podmínky, že žadatel nebude uplatňovat vůči Městu 
požadavky na úpravu a údržbu přejezdu. Město si vyhrazuje právo od tohoto povolení 
odstoupit v případě, že pozemek bude využívat jiným způsobem.  

 
67) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Textilák ů p.č. dle KN 1149/3 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice přes pozemek p.č. dle KN 1149/4 v k.ú. 
Strakonice v majetku České republiky na pozemek žadatele p.č. dle KN 1251/11  v k.ú. 
Strakonice z důvodu uvažované výstavby novostavby skladu s prodejnou strojírenských 
výrobků na pozemku p.č. dle KN 1251/11  v k.ú. Strakonice.  
Žadatel: Josef Troška, 386 01 Strakonice 
Rada města po projednání 
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Usnesení č. 820/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Textiláků p.č. dle KN 1149/3 v k.ú. Strakonice 
v majetku města Strakonice přes pozemek p.č. dle KN 1149/4 v k.ú. Strakonice v majetku 
České republiky na pozemek žadatele p.č. dle KN 1251/11  v k.ú. Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  

 
68) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Zvolenská přes pozemek p.č. dle KN 
1272/1 v k.ú Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 558/17 
v k.ú. Strakonice v majetku žadatele z důvodu uvažované novostavby dvougaráže na 
pozemku p.č. dle KN 558/17 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Denisa Pugnerová, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Michaela Šperlová, 386 02 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 821/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace přes pozemek p.č. dle KN 1272/1 v k.ú Strakonice 
v majetku města Strakonice na pozemek p.č. dle KN 558/17 v k.ú. Strakonice v majetku 
žadatele. 
 Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  
 
69)  Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 
KN 439/1 v k.ú. Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 
446/6 v k.ú. Strakonice v souvislosti se  stavebními úpravami RD č.p. 884 na pozemku 
p.č. dle KN 446/6 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Bohumil Čejka, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 822/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Prof. Skupy přes pozemek p.č. dle 439/1 v k.ú. 
Strakonice v majetku města Strakonice na pozemek žadatele p.č. dle KN 446/6 v k.ú. 
Strakonice. 
Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska odboru životního prostředí,  policie a 
vyjádřením správců inženýrských sítí.  

 
70) Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace Zvolenská p.č. dle KN 1272/7 v k.ú 
Strakonice přes pozemek p.č. dle KN 545/6 v k.ú Strakonice vše v majetku města 
Strakonice na pozemek p.č. dle KN 545/3 v k.ú. Strakonice v majetku žadatele z důvodu 
uvažované výstavby zahradního centra na pozemku p.č. dle KN 545/3 v k.ú. Strakonice. 
Žadatel: Miroslav Kotrč, 386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. Michaela Šperlová, 386 02 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 823/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s povolením sjezdu z místní komunikace Zvolenská p.č. dle KN 1272/7 v k.ú Strakonice přes 
pozemek p.č. dle KN 545/6 v k.ú Strakonice vše v majetku města Strakonice na pozemek p.č. 
dle KN 545/3 v k.ú. Strakonice v majetku žadatele. 
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Souhlas je podmíněn doložením souhlasného stanoviska  policie a vyjádřením správců 
inženýrských sítí.  

 
71) ZNAKON a.s.  Sousedovice 44, Strakonice, Vladimír Kotrch – umístění prosklené 
vývěsky - žádost o pronájem  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 824/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č.st. 308  v k.ú. Strakonice – lokalita u kostela sv. Markéty,  za 
účelem umístění   vývěsky společnosti ZNAKON a.s. Sousedovice 44, Strakonice nájemné 
činí 1000,-Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, 
vývěsní skříňka bude zhotovena v souladu s MIOS. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje řešit danou lokalitu komplexně tzn. řešit umístění stejného typu vývěsek, na 
přesně vymezením místě, případně odstranit nepovolené vývěsky. 
  
72) DARUMA s.r.o., Zelinářská 10, Plzeň 301 64 – umístění zvukového informačního 
nosiče  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 825/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
s pronájmem části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Strakonice za účelem umístění zvukového 
informačního nosiče (lokalita u kostela sv. Markéty)  o výměře cca 5 m2  společnosti 
DARUMA s.r.o. za následujících podmínek:  

- firma DARUMA s.r.o. uhradí a zrealizuje elektrickou přípojku ke zvukovému 
informačnímu nosiči 

- firma DARUMA s.r.o. uhradí a zrealizuje vydlážděnou plochu před nosičem  
- firma DARUMA s.r.o. zajistí a uhradí výrobu, provozování a aktualizaci zvukových 

informačních spotů po celou dobu trvání nájemní smlouvy 
- město Strakonice umožní bezúplatné zapojení na VO a bude hradit náklady na el. 

energii 
- pronájem pozemku činí 1000,-Kč/rok 
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou  

          
73) Metro ČR a.s. Na Florenci 19, Praha 
DENÍK METRO, ZIRKON OFFICE CENTER,  
Sokolovská 86, Praha 8  186 00 – vyhlášení záměru na pronájem 
- žádost o umístění na pozemku města samoobslužného stojanu na noviny METRO  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 826/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem pozemků za účelem umístění samoobslužných stojanů na 
noviny METRO, vzhledem k tomu, že jejich umístění na volném prostranství není vhodné 
z důvodu možného nepořádku v jejich okolí. Dále RM doporučuje společnosti  jednat 
s majiteli zastřešených objektů. 

            
74) Ing. Zdeněk Raffel, Strakonice- žádost o vyjádření k vyjímce požárně nebezpečného 
prostoru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 827/2006 (157/7) 
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I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 581/2 v k.ú. Strakonice doporučuje souhlasit 
s požárně nebezpečným prostorem zasahující do uvedeného pozemku v souvislosti 
s vybudování podkrovního bytu na budově čp. 823, ulice Žižkova, Strakonice na stavebním 
pozemku p.č. st.1111 k.ú. Strakonice. 

          
75) Josef Troška – HOKNA , Mlýnská 1065, Strakonice – žádost o vyjádření k vyjímce 
požárně nebezpečného prostoru 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 828/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Strakonice – komunikace s požárně 
nebezpečným prostorem zasahující do uvedeného pozemku v souvislosti s akcí  „Novostavbu 
skladu s prodejnou strojírenských výrobků“ na pozemku p.č. 1251/11 v k.ú. Strakonice. 

           
76) Josef Troška – HOKNA , Mlýnská 1065, Strakonice – žádost o vyjádření ke stavbě „ 
Novostavba skladu s prodejnou strojírenských výrobků“  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 829/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousedního pozemku p.č. 1309/1 v k.ú. Strakonice – komunikace se stavbou „ 
Novostavba skladu s prodejnou strojírenských výrobků“ na pozemku p.č. 1251/11 v k.ú. 
Strakonice. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu.  
 
77) Marie Mášková, Strakonice – pronájem  části pozemku – připomínky k nájemní 
smlouvě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 830/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
návrhem paním Máškové  týkající se pronájmu části  pozemku p.č. 1320/4 v k.ú. Strakonice, 
za účelem užívání jako předzahrádky  
II. Trvá 
na již zaslané nájemní smlouvě, týkající se pronájmu části  pozemku p.č. 1320/4 v k.ú. 
Strakonice, za účelem užívání jako předzahrádky paní Máškové, za cenu 3.900,- Kč ročně. 
 
78) Pavel Soukup ml. Strakonice – žádost o dlouhodobý pronájem pozemku,  prodej 
pozemku, případně kombinací těchto dvou uvedených způsobů – vyhlášení záměru  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 831/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí  
s pronájmem části pozemku p.č.st. 635 v k.ú. Strakonice, a to vzhledem k záměrům STARZ 

           
79) Manželé Ing. Vladimír Voříšek, Bohumila Voříšková, Strakonice -  dodatek 
k nájemní smlouvě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 832/2006 (157/7) 
I. Souhlasí 
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s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2002, uzavřené s manželi Voříškovými, 
týkající se změny výměry, tj, její zmenšení o prodanou část pozemku a adekvátnímu snížení 
ceny nájmu k dané výměře.  
Současně pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy. 
 
80) Pavel Čadek, Autospol ČADEK s.r.o., Povážská 358, Strakonice – žádost o souhlas 
s úpravou pozemků 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 833/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
s navýšením zeminy na pozemcích v majetku města Strakonice, vzhledem k tomu, že se 
v současné době vypracovává  projektová dokumentace na protipovodňové opatření 
v zájmové  území, a oba záměry musí být v souladu.  
 
81) Vladimír Sklář, Křemže – připomínky k smlouvě o smlouvě budoucí kupní  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 834/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
s připomínkami pana Skláře k smlouvě o smlouvě budoucí kupní, týkající se  prodeje 
pozemku p.č. p.č. 1371/97 o výměře 467 m2  a p.č. 1371/65 o výměře 374 m2  v k.ú. 
Strakonice  za účelem výstavby rodinného domu – lokalita Jezárky. 
 
82) Jaroslav Hrdina, Strakonice – připomínky ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 835/2006 (157/7) 
I. Nesouhlasí 
s úpravou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se  prodeje pozemku p.č. 537/3 o 
výměře 652 m2  za účelem výstavby rodinného domu dle připomínek pana Hrdiny. 
 
83) Vlastislav Hrach, Chlum– smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 836/2006 (157/7) 
I. Nedoporučuje ZM 
souhlasit s prodloužením termínu dokončení rodinného domku 

 
 

 
            
             

 
 
 
 
 
Ing. Pavel  Vondrys       pí Zdeňka Tomšovicová    
          starosta               místostarostka 
 
 


